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ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์   
โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ   

ประจ าปีการศึกษา 2560 
------------------------------------------------ 

   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้มีความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด าเนินการ
รับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสนใจในการเรียนเพื่อจะเป็นครู
ฟิสิกส์ในอนาคต  เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  โดยวิธีพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2560  โดยรับ
สมัครสอบคัดเลือกใน  2  วิธี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วิธีที่ 1 รับตรง    จ านวนรับ   20 คน 
 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือก  
ตั้งแต่บัดนี้ - 24  เมษายน  2560     สมัครด้วยตนเอง/ส่งทางไปรษณีย์  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
4   พฤษภาคม 2560  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
9   พฤษภาคม 2560     สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
15 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
18 - 25  พฤษภาคม  2560     ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (แจ้งรายละเอียดภายหลัง) 
16  สิงหาคม  2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
21  สิงหาคม 2560    เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2560 
ทั้งนี้  ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2559  หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 

1. ใช้คะแนนในระบบ Admissions กลาง  (คะแนนยังไม่หมดอายุภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) โดย
ก าหนดรายวิชาและสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของวิชาที่สอบ (คะแนนต้องครบทุกวิชา) ดังนี ้
 

ความถนัดท่ัวไป  (GAT)    10 % ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT)    90 % 
รหัสและช่ือวิชา ค่าน้ าหนัก (%) รหัสและช่ือวิชา ค่าน้ าหนัก (%) 

85  GAT 10 % 71  PAT 1 20 % 
  72  PAT 2 40 % 
  75  PAT 5 30 % 

รวม        100  % 
2. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมส าหรับความ

เป็นครูทางฟิสิกส์ และตัดสินในการรับเข้าศึกษา 

http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่าย 1 น้ิว 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหลักฐานคะแนนระบบ Admissions กลาง ตามรายวิชาที่ก าหนด  (น าต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน

วันสอบสัมภาษณ์) 
4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) ท่ีแสดงว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีตราโรงเรียน 

         ประทับรับรองพร้อมลายมือช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนที่ท าการแทน 
5. ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปทฝ.สนามจันทร์   
 (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
รายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับอีกครั้งในวันที่
ผู้สมัครมารายงานตัวหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว  หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ระบุไว ้จะถูกตัดสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

สถานที่ขอข้อมูลและใบสมัคร 
    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000   
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-5303  โทรสาร 0-3424-5343   หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพทห์มายเลข 
06-1821-2810,  08-5215-8754   และสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th 
 
วิธีการสมัคร 
   ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th  และสมัครได้  2  วิธี  ดังนี ้

1. สมัครทางไปรษณีย์  โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  พร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 
500 บาท  สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร์  ส่งทางไปรษณีย์  ถึง 
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บ
มุมซอง “ใบสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์”) ทั้งนี้ภายในวันท่ี  24 เมษายน 2560  โดย
จะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นส าคัญ  หากส่งใบสมัครช้ากว่าวันท่ีที่ก าหนด  จะไม่พิจารณาใบสมัคร 

2. สมัครด้วยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ช้ันล่าง  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
อ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ภายในวันท่ี  24  เมษายน  2560 

 
วิธีที่ 2 รับโควตา    จ านวนรับ   10 คน 
 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือก  
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560     สมัครด้วยตนเอง/ส่งทางไปรษณีย์  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
12 เมษายน 2560   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
19 เมษายน 2560      สอบสัมภาษณ์  
21 เมษายน 2560   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
26 - 28 เมษายน 2560      ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (แจ้งรายละเอียดภายหลัง) 
16 สงิหาคม 2560   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
21 สิงหาคม 2560    เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2560 
ทั้งนี้  ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2559  หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการคัดเลือกวิธีพิเศษจากผู้ ที่ก าลัง
ศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
 1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

2. โรงเรียนถาวรานุกูล 
3. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
4. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
6. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
7. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
9. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
10. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
11. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
15. โรงเรียนทวารวดี 
16. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย) 
18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) 
19. โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
21. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
22. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
24. โรงเรียนวิสุทธรังษี 
25. โรงเรียนสงวนหญิง 
26. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
27. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
28. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
29. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
30. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
31. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
32. โรงเรียนคงทองวิทยา 
33. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
34. โรงเรียนหัวหิน 
35. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
36. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

 

วิธกีารคัดเลือก  
1. โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ที่  

คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ก าหนด จ านวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน 
2. คณะวิทยาศาตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจาณาความเหมาะสมส าหรับความเป็น

ครูทางฟิสิกส์ และตัดสินในการรับเข้าศึกษา 
3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทดแทนจ านวนที่สละสิทธิ์ 
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เกณฑ์การคัดเลือก  

1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. นักเรียนมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. นักเรียนต้องมีผลสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบการศึกษา  (คะแนนยังไม่หมดอายุ

ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่าย 1 น้ิว 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 
4. ส าเนาหลักฐานคะแนนวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
5. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) โดยมีตราโรงเรียนประทับรับรองพร้อมลายมือช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน 

หรือ นายทะเบียนที่ท าการแทน 
6. ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปทฝ.สนามจันทร์   
 (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
รายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับอีกครั้งในวันที่
ผู้สมัครมารายงานตัวหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว  หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทีร่ะบุไว้ จะถูกตัดสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

สถานที่ขอข้อมูลและใบสมัคร 
    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000   
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-5303  โทรสาร 0-3424-5343   หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพทห์มายเลข 
06-1821-2810,  08-5215-8754   และสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th 
 

วิธีการสมัคร 
   ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th  และสมัครได้  2  วิธี  ดังนี ้

1. สมัครทางไปรษณีย์  โรงเรียนหรือนักเรียนส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  พร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร์  ส่งทาง
ไปรษณีย์  ถึง คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์”) ทั้งนี้ภายในวันท่ี  31 มีนาคม  
2560  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นส าคัญ  หากส่งใบสมัครช้ากว่าวันท่ีที่ก าหนด  จะไม่พิจารณาใบ
สมัคร 

2. สมัครด้วยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ช้ันล่าง  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
อ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ภายในวันท่ี  31 มีนาคม  2560   

    
 คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการ
คัดเลือกที่ระบุไว้ในประกาศนี้  
  
     ประกาศ   ณ   วันท่ี  28  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2560 
 
        (ลงนาม)              สืบสกุล  อยู่ยืนยง 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

http://www.sc.su.ac.th/


 

 

 

 

 
 

(ก่อนกรอกข้อความ โปรดอ่านระเบียบการคัดเลือกและกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและทําเครื่องหมาย  ในช่อง ) 

ช่ือและนามสกุล (นาย/นางสาว).......................................................................................................เกิดวันท่ี............เดอืน......................พ.ศ.............. 

อายุ...................................................................................ปี                  เชื้อชาติ........................สัญชาติ.......................ศาสนา.............................. 

ช่ือ-นามสกุล (บิดา)......................................................................................เชื้อชาติ........................สัญชาติ....................... 

ช่ือ-นามสกุล (มารดา)..................................................................................เชื้อชาติ........................สัญชาติ........................ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สดุ.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท.์......................................... 

กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียน........................................................................................ 

อําเภอ...........................................................จังหวัด................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา........................................... 

คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาฟิสิกส์ 5 ภาคการศึกษา.......................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบการคัดเลือกฯ แล้ว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกฯ ทุกประการ  หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ฝ่าฝืนระเบียบการคัดเลือกฯ ดังกล่าว หรือข้อความที่ระบุในเอกสารการสมัครเป็นเท็จจะถือว่าใบสมัครนี้เป็นโมฆะและยินยอมให้ตัดสิทธ์ิเข้าศึกษา

ทันท ี

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารประกอบการสมัคร มาพร้อมนี้ 

 สาํเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ   สาํเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 สําเนาใบปพ. 1 ทีแ่สดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ     ธนาณัติ    เงินสด (สมัครด้วยตนเอง) 

 สําเนาหลักฐานคะแนน PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ  

     (ท่ียังไม่หมดอายุภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (31 มีนาคม 2560) 

ลายมือช่ือ................................................................... 

(..................................................................) 

วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ.2560 

 
 

คํารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 

และข้อความที่ปรากฏในใบสมัคร เป็นความจริงทุกประการ   

ลงช่ือ.................................................................... 

(....................................................................) 

  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ 

                    ประทับตราสถานศึกษาเป็นสําคัญ 

หมายเหตุ ใบสมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่มีลายเซ็นผู้รับรอง ทางคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ขอตัดสิทธ์ิการรับสมัคร 

 

ติดรูปถ่ายขนาด  

1 นิ้ว ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโควตา  

ประจําปีการศึกษา 2560  

 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ใบสมัครประทับตราไปรษณีย์วันที่............../............/.............. 

1. สําเนาบัตรประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน 

3. สําเนาใบปพ.1 ทีแ่สดงผลการเรียน 5 ภาคการศกึษา 

4. สําเนาหลกัฐานคะแนน PAT 5 

5. ค่าสมัครสอบ 



 

 

 
แบบรับรอง 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวทิยาลัยศลิปากร ประเภทโควตา 

ประจําปีการศึกษา 2560 

 

โรงเรียน........................................................................................................................................................................................................................  

ที่อยู่..............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................  

โทรศัพท.์.....................................................................  

โทรสาร........................................................................  

ขอส่งรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท

โควตา ประจําปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้

 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 

ทุกรายวิชา เฉพาะรายวิชาฟสิิกส ์

   

   

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 และข้อความที่ปรากฏใน

เอกสารฉบับนี้ เปน็ความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................................... 

(....................................................................) 

  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ 

                    ประทับตราสถานศึกษาเป็นสําคัญ 

 

 

หมายเหตุ   

  แบบรับรองรายชื่อผูส้มคัรเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเภทโควตาฉบับนีส้ามารถส่งทางไปรษณยี์/ด้วยตนเอง/โทรสารหมายเลข 034-245343 ตัง้แตบั่ดน้ีเป็นตน้ไปถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.

2560  

 

  ในกรณีที่ส่งโดยโทรสารนักเรียนต้องนําแบบรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ฉบับจริงมาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณ์ด้วย 

 



 

  

 

 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ชื่อ-นามสกุล  นาย/นางสาว………………………………………………………………………………………………………. อายุ…………..…….ปี  

เกิดวันที่…..…………..เดือน…………………….……………พ.ศ.………………….….เชื้อชาติ………….………… สัญชาติ…….…….…………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขที่……….…หมู่ที่……………ตรอก/ซอย………………………ถนน……………..………… 

ต าบล/แขวง……………………… อ าเภอ/เขต…………………………… จังหวัด……………..………….……รหัสไปรษณีย์…………..………… 

โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้ทันที) ……………………………………………………โทรศัพท์มือถือ………………………….…………………… 

ประวัติการศึกษา 

ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

โรงเรียน…………………………………………….…อ าเภอ………..……………. จังหวัด ……………………..…….. โทร……………………………. 

คะแนนที่ใช้สมัคร 

รหัส 85 GAT ………………………………………….………คะแนน    ครั้งที่ …….….…/25…..….. 

รหัส 71 PAT 1  ……………………………………………..คะแนน    ครัง้ที่ …….….…/25…..….. 

รหัส 72 PAT 2  ……………………………………………..คะแนน    ครั้งที่ …….….…/25…..….. 

รหัส 75 PAT 5  ……………………………………………..คะแนน    ครั้งที่ …….….…/25…..….. 

 

หมายเหตุ  คะแนน GAT และ PAT ที่ใช้ในการสมัครต้องไม่หมดอายุภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (24 เมษายน 2560) 

ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมสมัครสอบจ านวน 500 บาทเรียบร้อยแล้วเป็น  เงินสด (สมัครด้วยตนเอง)   ธนาณัติ 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมแล้ว  และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าใบสมัครนี้เป็นโมฆะและยินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที 

           ลายมือชื่อผู้สมัคร ………………………………………………………….. 

               วันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………… 

ใบสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับตรง  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ประทับตราไปรษณยี์ ………./……………/…..…….….. 
ส าเนาบตัรประชาชน     มี        ไม่มี   
ส าเนาใบ ปพ. 1                 มี        ไม่มี   
ส าเนาใบคะแนนสอบ   มี        ไม่มี   

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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